
«Сәләт Рухият - 2020»

24.06 - 09.07.2020 ел

«Бумажник» БСҮ 

( Яр Чаллы шәһәре)



Алан исеме Сәләт - Рухият

Төп юнәлеш Иҗади - интеллектуаль

Үткәрелү вакыты 24.06. – 09.07.2020

Үткәрелү урыны «Бумажник» БСҮ(Яр Чаллы шәһәре)

Катнашучылар яше 14 - 18

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Нуретдинова Айсылу

Өлкән әйдаман Минуллина Алия

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 10

Катнашучылар саны 110

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе «Рухият» - мәдәният һәм сәнгать өлкәсенә беренче

адымнарын ясаучы сәләтле балалар һәм

яшүсмерләрне берләштерүче, аларга профессиональ

белем нигезләрен бирүче, иҗади мөмкинлекләрен

үстерүче, үсеш юлларын күрсәтүче һәм үз-үзләренә

ышанычларын арттырырга ярдәм итүче алан.

Алан максаты Катнашучыларның иҗади һәм интеллектуаль

сәләтләрен ачу.

Аланның төп бурычлары Балаларны иҗатның төрле юнәлешләре белән

таныштыру.

Баланы кызыксындырган иҗат юнәлешендә

белемнәрен тирәнәйтү.

Балаларга үсеш өчен уңайлы атмосфера булдыру.

«Сәләт Рухият - 2020»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама
Укытучы

Интеллектуаль үсеш

остаханәсе

Күзаллауны киңәйтү, фикерләүне, 

хәтерне тирәнәйтү.
Рәдис абый Кәбиров

Хореография остаханәсе Заманча һәм классик хореография белән 

танышу. Ритмика. Пластика.

Алмаз абый Низамов

Театр остаханәсе

Театр сәнгате теориясе, актерлык 

осталыгы нигезләре. Сәхнә чыгышы 

техникалары. 

Таһир абый Нәсибуллин

Вокал остаханәсе 

Музыкаль әсәрләр өстендә эшләү. Яшь

башкаручыларның вокал күнекмәләрен

формалаштыру.

Эльвина апа Мухамедшина

Сынлы һәм гамәли сәнгать

остаханәсе

Классик рәсем ясау техникалары белән

танышу. 
Гүзәл апа Вәлиева

Спорт
Сәламәтлекне арттыруга юнәлдергән 

спорт төрләре белән танышу
Кирилл абый Кирсанов



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама Укытучы

«Бабочка» Төрле тукымадан күбәләк 

формасында булган галстуклар 

тегү

Гүзәл Хафизова

«Каллиграфия» Каллиграфия нәрсә ул: төп 

төшенмәләр һәм сурәтләр

Булат Хәсәншин

«Нәрсә ул фетр: төрле әйберләр 

ясау серләре»

Фетр материалыннан төрле 

әйберләр: чәчәкләр, ободоклар, 

заколкалар ясау

Руфина Юсупова

«Стиль һәм фотога төшү серләре» Кием сайлаганда нәрсәгә 

игътибар итәргә һәм фото ясау 

өчен нәрсәгә әзер булырга. 

практика

Айсылу Нуретдинова



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

«21-нче гасыр театры

ул нинди?»

Гүзәл Гафарова Кәрим Тинчурин исемендәге Татар 

дәүләт драма һәм комедия театры 

артисткасы

«Гамәли сәнгать» World Skills җыелма командасының

әгъзалары

World Skills җыелма командасының

әгъзалары бәйгенең үзенчәлекләре

турында сөйләячәкләр

Уңыш тарихы Руфат Кыямов «Лига студентов» президенты

Уңыш тарихы Салават Шәрипов VII Models агентлыгының директоры, 

Казанда булучы фотосессияләрнең 

продюсеры, стилист һәм фотограф

«Актерлык

осталыгы»

Сөләйман Сөләйманов «Мисс КФУ- 2020» режиссеры, 

Творческая личность года КФУ- 2019



Фәнни-белем бирү программасы

Skype - Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Чит илләрдә ижади

белем алу

Алина Садриева «EduAbroad» компаниясенең

директоры.

Уңыш тарихы Айсултан Сеитов Режиссер. Оператор. Нью Йорк

кинакадемиясе студенты.

Мин-Лидер! Ничек

лидер булырга
Бабохонов Камоллдин Ел студенты РТ – 2020, Ел студенты 

КФУ- Гран-при, Студент лидеры ПФО. 

Иҗат нәрсә ул?

Ничек иҗади кичәләр

уздырырга?

Рашид Османов КФУ режиссеры, Formate media

директоры

Уңыш тарихы Pokras Lampas Рәссам. Каллиграф

Ничек акчасыз күп

илләргә сәяхәт

итәргә?

Хәлитов Рәйхан Тревел блоггер, сәяхәтче



Мәдәни-иҗади программа
Чара исеме Тасвирлама

Хорлар бәйгесе Кичке чара. Һәрбер төркем-ул хор. Иң башта балалар 6 минутлык поппури әзерлиләр. 

Икенче турда хорлар арасында «Сумооке» уткәрелә.

«Алтын төймә» Кичке чара. Барлык төркемнәр бирелгән блог жанрына видео төшерә. Кичке чарада

тәкдим итәләр.

«Исходный кот» Интерактив квест.

«Философы» Дебатларның яңа интерпретациясе.

«СТЭМ» Һәр төркем үз театраль этюдларны сәхнәлештерә

«Әскәрия» Базада соңгы көндә үткәрелә. Һәр төркем үз төркеме, аланы турында 5-минутлык 

видео төшерергә һәм кичке чарада зур экраннарда күрсәтергә тиеш. Шул арада

бәйгеләр да үткәреләчәк, сәлкешләр кинолардан алынган ситуацияләрне сәхнәдә

сәхнәләштерергә тиеш була.

«СӘЛӘТПОЛИЯ» Сәлкешләр территориядә булган кирәкле станцияләрне үтәләр, һәр станция – сәләт 

аланы, алар төрле сөрәннәр уйларга, алан буенча сорауларга җавап бирергә тиеш. 

Бонус зоналар да булачак: монда алар гомумән сәләткә кагылган сорауларга җавап 

бирәләр (аерым нокталар). Бу чара үзеңнең аланыңны белүгә генә түгел, шулай ук 

сәләт оешмасының барлык чараларын белүгә багышланган. 

«Интуиция» Балаларның интуициясен тикшерүгә юнәлдерелгән кичке чара.

5 турдан тора: Үз әйдаманыңны белү, музыканы кире ягын аңлау, төрле сорауларга

җавап бирү сорала.



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Иртәнге зарядка Төрле юнәлешләрдә узучы

зарядкалар.

Рухимпиада Төркемнәр арасында узучы

Олимпиада.

«Большие гонки» «Большие гонки»

телетапшыруына нигезләнгән

бәйге.



Көн тәртибе

07:30-7:45 Уяну

07:45-8:15 Зарядка

08:15-9:45 Иртәнге аш

09:45-10:00 Туры таяк

10.00-13:00 Дәресләр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Дәресләр

15:30-18:00
Кичке чарага әзерләнү/Көндезге

чаралар

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-22:30 Кичке чара

22:30-23:00 Шәмчекләр

23.00 Йокларга яту



Без социаль челтәрләрдә
https://vk.com/selet.ruhiyat


